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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestna rada   

po prerokovaní materiálu 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu     

 

s c h v á l i ť   

 

návrh vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto a Centrom včasnej    

intervencie, n. o. so sídlom Legionárska 13, 831 04 Bratislava, IČO: 45 744 688 pri využití stavby 

súpisné číslo 553 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12263/2 v katastrálnom území Nové Mesto, 

ktorá je evidovaná na liste vlastníctva číslo 1292, v rozsahu: 

 

a) mestská časti Bratislava – Nové Mesto zrekonštruuje vyššie citovanú stavbu                                      

s použitím finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu          

pre roky 2014 – 2020 s možnosťou čerpania aj pre Bratislavský samosprávny kraj; 

b) Centrum včasnej intervencie, n. o. so sídlom Legionárska 13, 831 04 Bratislava, IČO: 

45 744 688 bude vykonať pre mestskú časť Bratislava – Nové Mesto všetky potrebné úkony 

súvisiace s realizáciou aktivít pre poskytovanie služieb včasnej intervencie 

 

 

; za týchto podmienok 

1. Centrum včasnej intervencie, n. o. a mestská časť uzavrú najneskôr v lehote 60 dní odo dňa 

schválenia tohto uznesenia zmluvu o partnerstve. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude 

obojstranne podpísaná zmluva o partnerstve, toto uznesenie stráca platnosť. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Obsahom tohto materiálu je návrh pripravovanej spolupráce pri dlhodobo nevyužívanej stavbe súpisné 
číslo 553 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12263/2 v katastrálnom území Nové Mesto, ktorá je 
evidovaná na liste vlastníctva číslo 1292 (ďalej len „Kultúrne stredisko  na Makovického ul.“).  
 
Mestská časť je správcom Kultúrneho strediska na Makovického ul. Na základe Protokolu č. 42/92          
zo dňa 11.07.1991. Objekt je dlhodobo nevyužívaný. V minulosti bol záujem o využitie Kultúrneho           
strediska na Makovického ul. pre účely zriadenia súkromnej materskej školy alebo prevádzkovania 
knižnice. Pre vysoké investičné náklady spojené s rekonštrukciou Kultúrneho strediska                        
na Makovického ul. je táto nehnuteľnosť stále nevyužitá.  
 
Z iniciatívy Ing. Kataríny Šebejovej, PhD. mestská časť má záujem využívať Kultúrne stredisko na 
Makovického ul. pre poskytovanie služieb včasnej intervencie a to v spolupráci s neziskovou                 
organizáciou – Centrom včasnej intervencie, n. o. so sídlom Legionárska 13, 831 04 Bratislava, IČO: 
45 744 688 (ďalej len „CVI“).  
 
CVI svojou činnosťou zastrešuje celý komplex služieb, ktorý integruje rôzne možnosti podpory   
orientované na rodinu, dieťa so zdravotným znevýhodnením, ale aj ich užšie a širšie sociálne           
prostredie. Svoju pomoc poskytuje aj v mestskej časti, kde má prenajaté priestory na ul. Hálkovej          
a  pomoc a podporu poskytujeme rodinám a deťom so zdravotným znevýhodnením                              
formou ambulantných služieb. 
 
Zámerom budúcej spolupráce mestskej časti a CVI je zrekonštruovanie Kultúrneho strediska             
na Makovického ul. s finančným krytím z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného           
programu pre roky 2014 – 2020 s možnosťou čerpania aj pre Bratislavský samosprávny kraj a násled-
ne využitie Kultúrneho strediska na Makovického ul. pre poskytovanie služieb včasnej intervencie, 
ktoré by zabezpečovalo CVI.   
 
Prílohou tohto materiálu je návrh zmluvy o partnerstve, ktorú by mohli uzavrieť  mestská časť a CVI. 
Obe zmluvné strany vystupujú ako žiadatelia o príspevok, pričom mestská časť vystupuje ako hlavný 
partner, ktorý bude zabezpečovať procesy verejného obstarávania a samotnej rekonštrukcie a CVI, ako 
partner, bude vykonať pre všetky potrebné činnosti súvisiace so samotnou realizáciou aktivít,                                   
t. j. s poskytovaním služieb včasnej integrácie.    
 

Výzvu k predkladaniu projektov je možné očakávať v I. polroku roka 2018. 


